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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
1.1. Освітній кластер «Інтеграція освіти, науки та виробництва» (далі – Кластер) є 

добровільним об’єднанням взаємодіючих суб’єктів господарювання: департаменту освіти і 

науки Миколаївської обласної державної адміністрації, Ради ректорів закладів вищої освіти 

Миколаївської області, Ради директорів закладів вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації 

Миколаївської області, всіх закладів вищої освіти, що реалізують на території м. Миколаєва та 

Миколаївської області освітньо-наукові та освітньо-професійні програми (далі – Заклади 

освіти), підприємств (установ, організацій) м. Миколаєва та Миколаївської області (далі – 

Роботодавці) (разом іменуються – Учасники Кластера), що характеризується виробництвом 

конкурентоспроможних освітніх, наукових, культурних, соціальних послуг, наявністю 

погодженої стратегії розвитку, спрямованої на реалізацію інтересів кожного з учасників і 

території локалізації кластера, на якій вона перебуває, і має істотну соціально-економічну 

значимість для регіону. 

1.2. Кластер не є юридичною особою. Учасники Кластера можуть укладати між собою 

договори та угоди про співробітництво в рамках Кластера. 

1.3. Кластер не наділяється відокремленим майном, не має самостійного балансу, печаток 

зі своїм найменуванням, а також рахунків в банках. 

1.4. Кластер є відкритим для подальшого приєднання учасників як з боку Закладів освіти, 

так і Роботодавців. Для цього достатньо звернутися до Координаційної Ради Кластера з 

підтвердженням, що потенційний учасник розділяє це Положення та отримати згоду 

Координаційної Ради Кластера. 

1.5. Учасники Кластера зберігають свою самостійність. 

1.6. Кластер в своїй діяльності керується Господарським та Цивільним кодексами України, 

законами України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про інноваційну діяльність», «Про 

фахову передвищу освіту», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», «Про наукові 

парки», «Про наукову та науково-технічну діяльність», Постановою Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Положення про порядок створення і функціонування технопарків 

та інноваційних структур інших типів», Концепцією розвитку Миколаївського національного 

аграрного університету на період 2016-2023 рр., іншими нормативно-правовими актами, що 

регулюють відносини в науково-технічній та інноваційній сферах, з урахуванням 
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особливостей, передбачених цим Положенням, а також рішеннями Координаційної Ради 

Кластера, прийнятими в межах його компетенції. 

1.7. Кластер створюється на невизначений термін. 

1.8. Повне найменування Кластера: 

українською мовою – Освітній Кластер «Інтеграція освіти, науки та виробництва»; 

англійською мовою – Educational Cluster «Integration of education, science and production». 
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2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ КЛАСТЕРА 

 
2.1. Метою створення Кластера є об’єднання, інтенсифікація зусиль, можливостей, 

потенціалу Учасників Кластера задля формування взаємоузгоджених дій, спрямованих на 

покращення якості регіональної освіти, науки, розвитку бізнесу та їх конкурентоспроможності 

на вітчизняному і світовому рівні. 

2.2. Завданнями Кластера є: 

- визначення стратегії розвитку регіональної освіти і науки; 

- здійснення взаємодії всіх Учасників Кластера; 

- обмін інформацією між Учасниками Кластера шляхом проведення семінарів, «круглих 

столів», конференцій, створення веб-порталу; 

- співробітництво між Учасниками Кластера, органами влади та місцевого 

самоврядування; 

- забезпечення високоефективної системи освітніх, наукових, соціальних та культурних 

послуг;  

- консолідація можливостей Закладів освіти та Роботодавців в розвитку системи вищої 

освіти регіону; 

- розвиток механізмів державно-приватного партнерства департаменту освіти і науки 

Миколаївської обласної державної адміністрації, Закладів освіти та підприємств реального 

сектора економіки; 

- удосконалення наукового забезпечення для вирішення актуальних проблем 

інноваційного розвитку Миколаївської області; 

- узагальнення потреб Миколаївської області, органів місцевого самоврядування та 

бізнесу в розвитку фундаментальних та прикладних досліджень Миколаївської області, 

підвищення рівня їх наукового потенціалу, розвиток інтеграції освіти, науки та виробництва; 

- забезпечення відповідності професійних компетенцій випускників вимогам 

регіональної та національної економіки; 

- моніторинг і прогнозування потреби ринку праці в кількості та якості робочої сили; 
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- створення єдиної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації за 

освітньо-науковими та освітньо-професійними програмами, із можливістю отримання 

необхідних знань, навичок, компетенцій і кваліфікацій протягом всього періоду трудової 

діяльності; 

- формування сучасної системи професійної орієнтації та розвитку кар’єри; 

- розвиток механізмів і форм участі підприємств реального сектора економіки в 

управлінні системою вищої освіти регіону; 

 - організація маркетингових досліджень та трансферу інноваційних проектів у 

виробництво в зоні діяльності освітнього Кластеру; 

 - науково-консультаційний супровід трансферу інновацій в зоні діяльності освітнього 

кластеру та поширення інформації для бізнес-структур та громад, сприяння пошуку джерел 

інвестиційного забезпечення впровадження інновацій; 

 - сприяння розвитку просвітницької діяльності, підвищенню інтелектуального 

потенціалу Миколаївської області. 

2.3. Видами діяльності Кластера є: 

- сприяння підвищенню рівня підготовки фахівців за рахунок створення в Закладах 

освіти відповідних умов для організації навчально-виробничих комплексів та навчальних 

класів, обладнаних Роботодавцями-Учасниками Кластера; 

- проведення провідними спеціалістами Роботодавців виїзних лекцій та семінарів для 

презентації здобувачам вищої освіти, викладачам, науковцям Закладів освіти та іншим 

Учасникам Кластера інноваційних розробок техніки, технологій, продукції тощо; 

- надання можливостей для проведення стажувань, виробничої, навчальної та наукової 

практики на відповідних базах Учасників Кластера; 

- проведення перепідготовки та підвищення кваліфікації випускників Закладів освіти на 

базі Роботодавців; 

- проведення перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців Роботодавців на базі  

Закладів освіти; 

- організація, координація та проведення спільних науково-дослідних робіт; 
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- розробка, впровадження у виробництво та комерціалізація нових технологій та інших 

видів інновацій, створених вченими Закладів освіти та/або фахівцями Роботодавців спільно 

або окремо; 

- створення нових робочих місць у м. Миколаєві та Миколаївській області; 

- створення системи інформаційної підтримки Кластера на базі спільних інформаційних 

можливостей його Учасників; 

- створення веб-порталу Кластера; 

- організація та проведення силами Учасників Кластера спеціалізованих виставок, 

«круглих столів», семінарів, науково-практичних конференцій, Днів поля, ярмарок професій,  

тощо; 

- розповсюдження в ЗМІ, фахових журналах та публікаціях, які видаються Учасниками 

Кластера, інформації про результати діяльності Кластера; 

- використання можливості Наукового парку МНАУ «Агроперспектива» ННВК 

«Південний», освітньо-інноваційного кластеру «Агротехніка», Національного інноваційного 

кластеру «Родючість ґрунтів» та інших інноваційних структур для виконання завдань 

освітнього Кластера; 

- організація та координація спільної діяльності освітнього Кластеру щодо досягнення 

його завдань, залучення учасників Кластера до розробки та виконання проектів Кластера;  

- створення в структурі Кластера районних, міжрайонних науково-інноваційних філій та 

інших відокремлених підрозділів інноваційного напрямку діяльності, формування тимчасових 

творчих робочих груп (колективів) для виконання завдань Кластеру; 

- створення умов для проходження практики та дуальної освіти здобувачами вищої 

освіти, участь у підготовці стартапів; 

- створення в структурі Кластеру наукових секцій, експертних комісій, відповідних 

спеціалізованих науково-координаційних рад, організація дорадчої діяльності, яка відповідає 

меті і завданням освітнього Кластеру; 

- у встановленому порядку здійснення ділових та наукових контактів з організаціями, 

підприємствами, фірмами і громадянами України, а також інших держав відповідно до 

чинного законодавства; 
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- здійснення популяризації науково-технічних досягнень, сприяння видавництву 

журналів, збірників наукових праць, інших видань з тематики роботи освітнього Кластеру та 

виконання заходів щодо включення їх до міжнародних баз даних; 

- сприяння організації науково-тематичних виставок для популяризації наукових 

розробок, впровадження інноваційних продуктів в Миколаївській області та розширення 

діяльності освітнього Кластеру. 
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3. МЕТА ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ КЛАСТЕРА 

 
3.1. Метою політики Кластера у сфері освітнього, соціально-економічного та 

культурного розвитку регіону є активізація коопераційних зв’язків між різними освітніми, 

культурними, господарськими комплексами, органами влади, оптимізація мережі Закладів 

освіти з урахуванням демографічної й економічної ситуації та необхідності підвищення якості 

освіти, досягнення позитивних зрушень у показниках освітнього рівня регіону. 

3.2. Основними принципами освітньої політики Кластера в регіоні є: 

− орієнтація на інноваційний спосіб розвитку освіти і науки України; 

− визначення державних пріоритетів інноваційного освітнього розвитку; 

− створення умов для збереження, розвитку і використання вітчизняного науково-

освітнього та інноваційного потенціалу; 

− забезпечення взаємодії науки, освіти, виробництва, фінансово-кредитної сфери в 

розвитку інноваційної діяльності регіону; 

− ефективне використання ринкових механізмів для сприяння інноваційній діяльності; 

− здійснення заходів щодо підтримки обдарованої молоді регіону, її соціального захисту 

та просування на вітчизняному й міжнародному рівнях; 

− фінансова підтримка, здійснення сприятливої коректної політики у сфері інноваційної 

освітньої діяльності; 

− сприяння розвитку регіональної інфраструктури; 

− інформаційне забезпечення суб’єктів інноваційної діяльності. 
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4. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ КЛАСТЕРОМ 

 

4.1.  Постійно діючим дорадчим, експертно-консультативним органом громадського 

управління є Координаційна Рада. 

4.2. Координаційна Рада Кластера об’єднує Учасників Кластера – Заклади освіти будь-

яких організаційно-правових форм і форм власності, що реалізують на території м. Миколаєва 

та Миколаївської області освітньо-наукові та освітньо-професійні програми Міністерства 

освіти і науки України, департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної 

адміністрації та Роботодавців регіону. 

4.3. Координаційна рада Кластера створюється для реалізації основних напрямів 

регіональної кластерної політики в сфері вищої освіти, у т.ч. з використанням ресурсів 

Учасників Кластера. 
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5. МЕТА І ЗАВДАННЯ КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ КЛАСТЕРА 
 

5.1.  Метою Координаційної Ради є забезпечення стратегічного керівництва діяльністю 

Кластера, розвиток системи відносин всередині Кластера, що дозволяють використовувати 

ресурси Учасників Кластера. 

5.2. Завданнями Координаційної Ради є: 

- визначення головних пріоритетів та основних напрямів діяльності  освітнього 

Кластеру з питань здійснення наукових досліджень та впровадження результатів наукових 

досліджень (інновацій) у межах своєї компетентності; 

-  узагальнення результатів аналізу стану науки і освіти в Миколаївській області, 

за результатами узагальнення цього аналізу пропозиції та спільне здійснення заходів, 

спрямованих учасниками освітнього Кластеру на збереження та подальший розвиток 

наукового, кадрового, освітянського та інноваційного потенціалу Миколаївської області; 

- вивчення потреб Миколаївської області у фахівцях певного рівня кваліфікації та 

профілю підготовки, формування поточних і перспективних планів наукових досліджень і 

впровадження інновацій; 

- обґрунтування та подання на розгляд центральних та місцевих органів 

виконавчої влади пропозиції щодо фінансового і матеріально-технічного забезпечення 

підготовки висококваліфікованих спеціалістів, проведення наукових досліджень та  

впровадження інновацій з проблем, що мають важливе значення для освітянського, наукового 

та інноваційного розвитку Миколаївської області; 

- визначення складу та структури наукових секцій освітнього Кластеру відповідно 

до встановлених головних пріоритетів та напрямків його діяльності; 

- затвердження планів діяльності освітнього Кластеру; 

- затвердження річних звітів про діяльність освітнього Кластеру; 

-  одержання від учасників освітнього Кластеру, всієї необхідної інформації, що 

стосується підготовки висококваліфікованих фахівців, проведення науково-дослідних робіт та 

впровадження інновацій у виробництво. 
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6. СТРУКТУРА КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ КЛАСТЕРА 

6.1.  Координаційна рада Кластера складається з: 

- голови Координаційної Ради Кластера; 

- заступника голови Координаційної Ради Кластера; 

- секретаря Координаційної Ради Кластера; 

- представників Учасників Кластера. 

6.2. Координаційну раду Кластера очолює голова, який обирається прямим 

голосуванням більшістю голосів членів Координаційної Ради терміном на три роки. Склад 

Координаційної Ради формується загальними зборами Учасників Кластера. Голова 

Координаційної Ради представляє освітній Кластер у Президії НААН, НАН, Мінагрополітики, 

МОН, державних і місцевих органах влади, інших установах, організаціях та підприємствах.  

6.3. Голова Координаційної Ради Кластера: 

- організовує роботу відповідно до річного та перспективного планів, що обговорюються 

і затверджуються на засіданнях Координаційної Ради; 

- визначає дату і тематику засідань Координаційної Ради; 

- скликає і веде засідання Координаційної Ради; 

- підписує (затверджує) протоколи засідань Координаційної Ради, а також інші 

документи Кластера. 
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7.  ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ КЛАСТЕРА 

7.1. Діяльність Координаційної ради здійснюється в форматі засідань, які проводяться не 

рідше 1 разу на квартал. 

7.2.  Засідання Координаційної ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні 

не менше половини від загального числа його учасників.  

7.3. Рішення Координаційної ради ухвалюються відкритим голосуванням, простою 

більшістю голосів від числа учасників, присутніх на засіданні і оформляються протоколом. У 

разі рівного розподілу голосів правом вирішального голосу володіє голова Координаційної 

ради. 

7.4. Засідання Координаційної ради оформляється протоколом і підписується головою і 

секретарем Координаційної ради. 

7.5. В період відсутності голови Координаційної Ради, або за його дорученням, 

керівництво Координаційною Радою здійснює його заступник. 

7.6. Учасники Координаційної Ради здійснюють свою діяльність на громадських засадах, 

без відриву від основної діяльності. 

7.7.  Координаційна Рада може створювати науково-координаційні секції по 

співробітництву в області освітнього Кластеру та секції, які формуються з провідних 

науковців у відповідній галузі знань. Керівники наукових секцій затверджуються 

головою Координаційної Ради. На засіданнях наукових секцій розглядається: тематика 

наукових досліджень за конкретним напрямом (галуззю); пропозиції щодо вдосконалення 

наукової та інноваційної діяльності; рекомендації щодо доцільності продовження виконання 

науково-дослідних робіт; координація здійснення організаційних заходів про виконання 

намічених планів співробітництва. 
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8. ПОВНОВАЖЕННЯ КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ КЛАСТЕРА 

 
8.1. Для виконання завдань Координаційна Рада Кластера виконує наступні функції: 

- бере участь у прогнозуванні потреби Роботодавців регіону в кваліфікованих кадрах; 

- розробляє комплекс заходів, спрямованих на сприяння працевлаштуванню 

випускників Закладів освіти; 

- сприяє підготовці кваліфікованих кадрів відповідно до замовлення Роботодавців 

регіону; 

- сприяє придбанню обладнання, матеріалів, інструментів, засобів мультимедіа, 

необхідних для організації освітньо-виробничого процесу; 

- надає суспільну підтримку діяльності Кластера, пропагує результати його діяльності; 

- координує і планує спільну діяльність учасників Кластера, здійснює контроль його 

діяльності. 
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9. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ КЛАСТЕРА 

9.1.  Учасники Кластера мають право: 

- брати участь в управлінні справами в порядку, встановленому цим Положенням; 

- вносити на розгляд Координаційної ради пропозиції з усіх питань, що належать до його 

компетенції, брати участь в їх обговоренні; 

- брати участь у заходах, що проводяться в рамках Кластера, на умовах, встановлених 

Координаційною радою; 

- користуватися інформаційними ресурсами Кластера, а також іншими результатами 

діяльності Кластера на умовах, встановлених Координаційною радою; 

- в будь-який момент вийти зі складу Учасників Кластера. 

9.2. Учасники Кластера зобов’язані: 

- дотримуватися чинного законодавства, цього Положення, рішень, ухвалених 

Координаційною радою в рамках її повноважень; 

- поважати інтереси інших Учасників Кластера; 

- виконувати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством, цим Положенням та 

рішеннями, ухваленими Координаційною радою в рамках її повноважень. 

9.3. Учасник Кластера може бути виключений з нього Координаційною радою у разі 

несумлінного виконання обов’язків щодо Кластера та інших його учасників і (або) у разі, якщо 

учасник своїми діями (бездіяльністю) робить неможливою або суттєво уповільнює діяльність 

Кластера. 
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10. ВЗАЄМОДІЯ УЧАСНИКІВ КЛАСТЕРА 

 

10.1. Взаємодія Координаційної Ради Кластера із Закладами освіти: 

- розробка нових освітніх програм на основі модульного принципу; 

- розвиток практикоорієнтованих методів навчання, в т.ч. розвиток дуальної форми 

здобуття освіти; 

- розробка і реалізація інноваційних освітніх модулів, навчальних планів і програм, в 

тому числі і для підвищення кваліфікації і професійної перепідготовки кваліфікованих кадрів 

для Роботодавців регіону; 

- розвиток спільної профорієнтаційної діяльності; 

- організація і проведення спортивних і культурно-масових заходів; 

- реалізація комплексу заходів щодо сприяння працевлаштування випускників Закладів 

освіти; 

- проведення наукових досліджень; 

- спільна робота по впровадженню системи менеджменту якості освітніх послуг як 

інструменту оптимізації процесу якісної підготовки кадрів. 

10.2. Взаємодія Координаційної Ради Кластера з Роботодавцями регіону: 

- інтеграція Закладів освіти і Роботодавців регіону для формування професійних 

компетенцій випускників (круглі столи, екскурсії на підприємства регіону і т.д.); 

- організація спільних науково-практичних конференцій; 

- організація всіх видів практик на майданчику Роботодавця, у т.ч. розвиток моделей 

навчання на робочому місці в структурних підрозділах Роботодавців регіону; 

- організація проектної діяльності здобувачів вищої освіти, у тому числі підтримка 

проведення міжнародних і всеукраїнських конкурсів фахової майстерності, інших 

професійних творчих конкурсів; 

- підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників (викладачів 

спецдисциплін, майстрів виробничого навчання) на сучасних майданчиках Роботодавців 

регіону в формі стажування; 
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- здійснення спільних заходів щодо створення обласних наукових і інноваційних центрів, 

відкриття філій, інших суб’єктів  господарської діяльності інноваційного напрямку (наукових, 

індустріальних парків та технопарків, бізнес-інкубаторів, інше), організація проведення 

навчань, семінарів, виставок тощо; 

- керівництво та рецензування випускних дипломних робіт (проектів) здобувачів вищої 

освіти Роботодавцями м. Миколаєва та Миколаївської області; 

- участь Роботодавців в роботі державної підсумкової атестації при захисті випускних 

дипломних робіт (проектів); 

- впровадження результатів наукових досліджень у виробництво; 

- залучення представників Роботодавців до освітнього процесу з метою застосування 

управлінських і технологічних інновацій, передового досвіду. 

10.3. Взаємодія Координаційної Ради з іншими Учасниками Кластера: 

- моніторинг і прогнозування потреб ринку праці в кількості і якості робочої сили, 

актуального і перспективного попиту на кваліфікації; 

- участь в розробці та формуванні регіонального замовлення на підготовку кадрів на 

основі кількісного і якісного прогнозу реального сектора економіки в галузевому розрізі; 

- розвиток механізмів та інструментів незалежної оцінки якості підготовки здобувачів 

вищої освіти і випускників; 

- сприяння в залученні фінансування для розвитку матеріально-технічного оснащення 

Закладів освіти - Учасників Кластера; 

- організація розробок інноваційно-інвестиційних проектів (стартапів) для їх 

впровадження відповідно до потреб регіону; 

- розробка спільних заходів з забезпечення взаємодії науки, освіти, виробництва, 

фінансово-кредитних та інших установ  і організацій Миколаївської області для комплексного 

забезпечення  впровадження інноваційних проектів;  

- розробка обґрунтованих пропозицій та інноваційних проектів для ефективного 

використання місцевих сировинних ресурсів в Миколаївській області. 
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11. ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КЛАСТЕРА 

 

11.1. Заходи, що проводяться в рамках Кластера, фінансуються за рахунок коштів 

учасників Кластера на добровільних засадах.  

11.2. Фінансове забезпечення Кластера здійснюється на основі самофінансування дій 

кожної сторони та/або на підставі окремих договорів відповідно до чинного законодавства. 

11.3. В межах Кластера Миколаївською обласною державною адміністрацією та 

органами місцевого самоврядування може надаватися підтримка інноваційних проєктів за 

регіональними пріоритетними напрямами інноваційної діяльності відповідно до чинного 

законодавства та реалізації стратегії розвитку Миколаївської області. 
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12. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КЛАСТЕРА 

12.1. Рішення про припинення діяльності Кластеру приймається не менш як 2/3 від 

усього складу Учасників Кластера. 
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13.  ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

13.1. Положення вводиться в дію з дня його затвердження наказом ректора. 

13.2. Зміни та доповнення до Положення вносяться наказом ректора за рішенням вченої 

ради Миколаївського національного аграрного університету. 

13.3. Дія Положення скасовується наказом ректора за рішенням вченої ради 

Миколаївського національного аграрного університету. 

13.4. З усіх питань, які не врегульовані цим Положенням, необхідно керуватися чинним 

законодавством України. 


